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 المملكة المغربية

 
 وزارة التربية الوطنية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

  الذهب  لكويرةوادي جهة 
 

 ساعة واحدة: المدة الزمنية  1: المعامل التربية اإلسالمية: المــادة
 

  

  (نقط 4:        )أولا 

 (ن 1230... )انفصلوا، انعزلوا، تميزوا: تزيلوا                       (ن 1230)،  ...عار - عيب -إثم  :معرة - 0   

لوجود فئة من المسلمين بمكة كتمت إسالمها خوفا من بطش الكفار، إذ لو تواجهت  :سلمين والمشركينهللا تعالى القتال بين الم منع -3    

 (ن0. )الطائفتان لقتل المسلم أخاه فيشعر من جراء ذلك باإلثم والندم

 (ن120).  هي أن تَْنُحَو بالفتحة نحو الكسرة وباأللف نحو الياء من غير قلب خالص :قاعدة اإلمالة  -2    

 [.ن للشكل5.1/ن لكتابة اآليتين5.1] (01انظر الكتاب المدرسي ص )من سورة الفتح  32و  32كتابة اآليتين  :القرآن الكريم -4         
 (نقطتان:    )ثانيـــــــاا 

 (ن0).   خص هللا تعالى صاحب هذه الحديقة بماء المطر ألنه ينفق ويعتني بالمحتاجين  - 0      

ثلث يتصدق به، وثلث لنفقته، وثلث يعيد : حديقة في محصولها، حيث كان يقسمه إلى ثالثةيتصرف صاحب ال – 3

 ''هفإني أنظر إلى ما يخرج فيها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلث.. " . :  االستشهاد  ( ن120)زراعته،
 ( ن120)

 (نقط 1:      )ثالثـــــــــــاا 

 (.ن للعنوان الصحيح0. )التوازن البيئي :العنوان المناسب للنص -أ

تسرب دخان المصانع إلى  -رمي النفايات في البحر -قطع األشجار: ثالثة أمثلة للتدخل المدمر للبيئة من جانب اإلنسان -ب 

 (.ن لكل مثال0)(   ن 2)   .الهواء

يزيد في الثروة الطبيعية  -البرية  يحمي األحياء -تات من النقراض يحمي النبا :فوائد إحياء األرض الموات على البيئة -ج  

 .( نصف نقطة لكل فائدة) (  ن 3)  ...يحمي التربة من التصحر والنجراف –

 (نقط 8):      رابعاا 

 –اضطراب الدورة الدموية  -انسداد الشرايين   –تضخم القلب  –تعطيل وظيفة العقل : أضرار الخمر على الصحة -1

 ( ( نصف نقطة لكل ضرر )(   ن  2)    . تشمع الكبد 

 ( نصف نقطة لكل طعام (  )  ن  1) لحم الخنزير   -الميتة   :الطعامان هما  -2

 ( نصف نقطة لكل شراب (  )  ن  1)  .الخمر -الدم المسفوح :الشرابان هما 

 (ن  2)  .منفعة كل إنسان يشتغل بأجرة في أي عمل مقابل أجرة مادية أو: األجير هو -3

     (.نقطة واحدة لكل مزية ( ) ن  2) حفظ أسرته -حفظ ماله     من مزايا الحفاظ على حق األجير -4

 

 

 المرجو من السادة األساتذة المصححين قبول أية إجابة صحيحة دون التقيد بحرفية هذه العناصر :مالحظة
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